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بزرگداشت و  تعظیم  برای  گویان   لبیک 

می وحی  رسزمین  ی  روانه  الهی  شعائر 

 شوند.

که اسالمی  امت  در  حاجی   میلیون ها 

به  سعادت حج نصیبشان گشته هر لحظه 

 یاد آن لحظات روحانی که در کنار خانه ی

مبارک هللا متعال داشته اند، اشک می ریزند.

 به راستی که حرم مکی و نبوی جایگاهی

و کوچک  مسلمین  ´ام  قلوب  در   ویژه 

 بزرگشان، پایبند و غیر پایبندنشان به اوامر

رشعی دارد.....

حرمیـــــــــــــــــــن در خطر اشغــــــــــــــــال
 ساالنه چندین میلیون مسل�ن با فرا رسیدن موسم حج در شوق خانه ی هللا متعال و ادای مناسک توحیدی از دور و نزدیک، پیاده و سواره



عىل والسالم  والصالة  الحمدلله  الله   بسم 

 رسول الله وعىل اله وصحبه و من وااله اىل

يوم الدين أما بعد:

 ساالنه چندین میلیون مسل�ن با فرا رسیدن

و متعال  الله  ی  خانه  در شوق   موسم حج 

نزدیک، و  دور  از  توحیدی  مناسک   ادای 

و تعظیم  برای  گویان  لبیک  سواره  و   پیاده 

رسزمین ی  روانه  الهی  شعائر   بزرگداشت 

وحی می شوند.

که اسالمی  امت  در  حاجی   میلیون ها 

به لحظه  هر  گشته  نصیبشان   سعادت حج 

 یاد آن لحظات روحانی که در کنار خانه ی

مبارک الله متعال داشته اند، اشک می ریزند.

جایگاهی نبوی  و  مکی  حرم  که  راستی   به 

و کوچک  مسلمین  ¦ام  قلوب  در   ویژه 

 بزرگشان، پایبند و غیر پایبندنشان به اوامر

رشعی دارد.

 سه حرم مقدس و مبارک که از محوری ترین

امروز هستند  مسلمین  وجودی   ارکان های 

قدس دیروز  دارند  قرار  جدی  خطر   در 

اشغال به  مبارک  االقصای  مسجد  و   رشیف 

و هستند  زنجیر  در  هم  هنوز  و  آمده   در 

 هنوز لشکرها منتظر دستور دست نشاندگان

 یهود و نصاری برای آزادسازی قدس از چنگ

 یهود هستند حاک�نی که به گواه حالشان و

چنین هرگز  ننگینشان  تاریخ  شهادت   به 

 دستوری صادر نخواهند کرد و لشکریانشان

صورت به  مگر  تیری  یهود  سوی  هرگز   نیز 

کرد نخواهند  شلیک  فریبانه  عوام   ¶ایشی 

 راست گفت مردی که نوشت این لشکریان

 برای دفاع از مرزها و آزادسازی رسزمین های

این بلکه  نیست  غیره  و  فلسطین   اشغالی 

شکل مسلمین  کشتار  و  ذبح  برای   لشکرها 

گرفته اند.

 دو نوع سیاستی که یهود در اشغال فلسطین

 و خصوصا در قدس رشیف در پیش گرفته اند

این به  مورچه"  "قدم  سیاست  از   عبارتند 

 شکل که حرکتی آرام و بی صدا ولی مداوم،

 تخریب خانه به خانه، اشغال خانه به خانه،

تا گرفته  پیش  در  را  خانه  به  خانه   خرید 

 احساسات کسی تحریک نشود و در نهایت

 و در بلند مدت بدون ایجاد عوامل بیداری

به قدس  سازی  یهودی  طرح   مسلمین 

به رسانجام برسد.

لحاظ از  که  ملس"  کÃت   " سیاست   دومین 

در احساسات  تحریک  افزایش   روانشناسی 

 بلند مدت سبب کاهش واکنش نسبت به آن

بیان ساده سبب  عوامل تحریک شده و به 

و عادی  امری  عنوان  به  پدیده  آن   پذیرش 

 روتینی می شود به طور مثال اگر در گذشته

در مسل�ن  یک  شدن  کشته  خاطر   به 

می در  واکنش  به  اسالمی  فلسطین جوامع 

  آمدند ولی امروزه به نسل کشی یک شهرک

نیز دیوار خاموشی را ¶ی شکنند.

 سیاستی که قدم به قدم در مورد حرم مکی

 و نبوی ولی در ابعادی وسیعرت و وحشیانه تر

 احت�ل وقوعش بیش از پیش در افق ¶ایان

 گشته ولی این بار از طرف یهود رشق یعنی

ی نشانده  دست  ایران  اصفهان(نظام   یهود 

 یهود فرانسه) و زیر پوشش والیت فقیه در

حال شکل گیری می باشد.

از رشیفین  حرمین  اشغال  خطر  ی   ریشه 

در می توان  را  فقیه  والیت  مزدوران   سوی 

عوامل زیر یافت:

اوال ریشه ی خطر در عقیده ی والیت فقیه

ورزی کینه  بر  فقیه  والیت  عقیدتی   بنیان 

را آنان  و  شده  ریزی  پایه  سنت  اهل   علیه 

و می کنند  تلقی  نصاری  و  یهود  از   بدتر 

 بسیاری از روایت های تاریخی و عقیدتیشان

 که به کرات آن را در مجالس خاص و عام

زمان امام  توسط  مکه  اشغال   بیان می کنند 

ساختگیشان می باشد.

اهمیت با  چنان  شاید  ابتدا  در  عقیده   این 

ایدولوژی یک  حقیقت  در  اما  نکند   جلوه 

 تخریبی که اسرتاتژی و برنامه ریزی مشخصی

 برای تحقق آن روی میز کار سپاه پاسداران

وجود دارد، می باشد.

 پس از لحاظ پتانسل فکری چنین زمینه ای را

و مورد هجوم  را  که حرمین  می باشند   دارا 

اشغال قرار دهند.

دوما گواهی تاریخ:

در قرن چهارم هجری قمری قرامطه طایفه

  ای از اس�علیون شیعه به مکه هجوم برده

اموالشان غارت  و  حجاج  کشتار  به   و 

و پرده کعبه مکرمه  نهایت  در  و   پرداختند 

 حجر االسود را با خود به پایتخت مملکتشان

 در بحرین حمل کردند که بیست و دو سال

بعد بازگردانده شد.

 و در تاریخ معارص در سال ۹۸۹۱دسته ای از

 حزب الله کویت با طراحی سپاه ایران دست

 به انفجارهایی در اطراف حرم مکی و قتل

بقیع قربستان  از  بخشی  تخریب  و   حجاج 

کردند که دستگیر و مجازات شدند.

سوی از  جنایتی  چنین  ترتیب  این   به 

 طرفداران والیت فقیه سابقه وقوع و جرأت

اقدام داشته است.

با نصاری  و  یهود  اهداف  همخوانی   سوما 

اهداف والیت فقیه در اشغال حرمین

سیاست خالف  بر  می دانیم  که  ه�نطور 

بر و  ایران  نظام  سوی  از  شده  اعالم    هایی 

 خالف تصور بسیاری از مردم هیچ اختالفی

 بین ایران و ارسائیل و یا غرب وجود ندارد

رسانه ای بازی های  هیاهوها  این  ¦ام   بلکه 

 بیش نیست از این رو ایران کامال همسو با

 غرب در اشغال مقدسات مسلمین و کشتار

و ویرانی رسزمینشان در حال حرکت می

 باشد.

  به این معنا که ایران نه تنها با پشتیبانی

و حرکت  غرب  طرح  و  دستور  با   بلکه 

 جنگی نیابتیی را سازماندهی می کند که

 بی شک یکی از اهداف آن نابودی و اشغال

مقدسات می باشد.

سوی از  اخیر  تهدیدات  و  حوادث   چهارما 

مزدوران نظام والیت فقیه

طرف به  یمن  حوثی های  موشکی   حمالت 

حشد فرماندهان  تهدیدات  و  مکی   حرم 

به مکه و در مورد هجوم  در عراق   شعبی 

درجه بیانات  و  لبنان  الله  حزب   شعارهای 

 داران سپاه پاسداران همه حکایت از سمت

و سوی یک برنامه  ی مشخص دارد.

 پنج� خیانت و بی توجهی حکام آل سعود

اقدام جدی این مقدسات و عدم   در حفظ 

نشانگر تهدیدات  این  به  دادن  پایان   در 

حجم این خطر می باشد.

در شدت  به  نبوی  و  مکی  حرم  رو  این   از 

از هر مسل�ن داشته که  قرار  تهدید   خطر 

 حرکت به سمت جلوگیری از این مشکل به

عنوان مسؤولیتی رشعی مطلوب است.

 اگر امروز اقدامی در پیشگیری این مصیبت

 نکنیم فردا دیگر دیر است آگاه کردن عموم

 مردم از احت�ل بروز این جنایت و تقویت

هر بر  مال  و  جان  با  جهادی   حرکت های 

مسل�ن مسؤول واجب می باشد.

حرمیـــــــــــــــــــن در خطر اشغــــــــــــــــال

به قلم: بهزاد محمدی
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دیرالزور در  نربدها  سیر  و  عملیات   بررسی 

 نشان می دهد، اسد جشنی زود هنگام برای

پا کرد چرا که اسد می خواهد  پیروزیش به 

 نشان دهد که پیروز میدان است ولی اعالن

 زود هنگام پیروزی و بلکه ق�ر با به خطر

 انداخ� بهرتین رسبازانش از حرس جمهوری

 لوای ۳۰۱ تا نیروهای برب، لوای قدس، عشایر

 عربی، بعالوه ی نیروهای مختلف امنیتی او

 را در خطر از دست دادن �ام داشته هایش

رده نیروهای  که  درحالی  است  داده  قرار 

  پایین و نا کارآمد در عملیات های رشق ح�

سختی از  االن  که  می شوند  برده  کار   به 

 نربدها در اطراف عقیربات شکایت دارند که

روزهای در  اسد  نیروهای  عقب گرد   شاهد 

 اخیر می توان بود که بیشرت به سبب ارسال

معظم نیروها به نربد دیرالزور می باشد.

 و تحلیل اوضاع میدانی نشانگر سختی محور

که می باشد  کباجب  محور  و  فرات   جنوب 

باز کردن محور به  را مجبور  اسد   نیروهای 

به رسیدن  برای  البرشی"  "جبل  در   دیگری 

دیرالزور به هر قیمتی که باشد، کرده است.

از صحرای بزرگی  اشغال مساحات  اعالن   و 

می باشد نیرو  از  زیادی  تعداد  نیازمند   شام 

که توان گردآوری آن را در حال حارض ندارد.

اعالن این  می رسد  نظر  به  که  آنطور   ولی 

روحیه شکس�  هم  در  برای  فقط   پیروزی 

میز پای  در  تسلیم  برای  نظامش   مخالفین 

قبول به  مجبور  را  آنان  تا  می باشد   مذاکره 

به بخشیدن  مرشوعیت  و  خویش   رشوط 

حالی در  کند  جهانی  مجامع  در   حکومتش 

می باشد نابودی  حال  در  رشق  در   ارتشش 

وخربی از پیروزی در کار نیست.

دیرالزور در  سناریو  سه  نظامی  لحاظ   از 

امکان وقوع دارد:

برای را  نیرویش  �ام  اسد  اول:   سناریوی 

 خارج کردن تنظیم دوله از دیرالزور به کار

نهایت سبب تضعیف در  که   خواهد بست 

 کلی ارتشش بعد این نربد خواهد بود که در

 اینجا چندین اسرتاتژی احت�ل بکارگیریش از

طرف تنظیم وحود دارد:

اسد مزدوران  طوالنی  فرسایش  بعد   الف: 

عقب نشینی خواهد کرد.

 ب: یا اجازه ورود نیروهای اسد به دیرالزور

گذشته همچون  را  آنان  سپس  و   داده 

نیروی هیچ  دیگر  و  کرد  خواهد   محارصه 

جدیدی برای شکس� محارصه وجود ندارد.

ج: و شاید آنان را با رضبات پشت رس هم و

باز دیرالزور  به  از رسیدن   فرسایش طوالنی 

 دارد که سبب سقوط ناگهانی و کامل ارتش

اسد خواهد شد.

 سناریوی دوم: اقدام نیروهای جدایی طلب

به برای  اسد  نیروهای  پشتیبانی  به   کرد 

دست مقابل  در  دیرالزور  گرف�   دست 

نفع به  دیرالزور  نفت  چاه های  از   کشیدن 

 جدایی طلبان که این یعنی افالس اسد چرا

که در این صورت روسیه راضی نخواهد شد.

 سناریوی سوم: حشد شعبی بعد نربد حویجه

نیروهای اسد  وارد سوریه شده و به کمک 

 بشتابد و بعد از دیرالزور رساغ ادلب روند

 که این به معنای فرسایش کلی ایران و عراق

 و سوریه می باشد که هر آن نیروی جدیدی

همگانی ضعف  وضعیت  این  از   می تواند 

 سود برده و وارد میدان شده آن را تصاحب

کند.

 �ام  حاالت ذکر شده بیانگر استمرار جنگ

 تا چند سال آینده می باشد و روسیه قدرت

 پشتیبانی ابدی از اسد را ندارد بلکه نهایتا تا

پایان روسی  پشتیبانی  این  آینده   تابستان 

 خواهد یافت و اعالن پیروزی اسد چیزی جز

هدف به  که  نیست  رسانه ای  فریب   یک 

 اجبار مخالفین به قبول رشوطش می باشد تا

بیرون زودتر  چه  هر  باتالق  این  از   روسیه 

 بکشد.

 اعتقاد ما در مرکز نورس بر این مطلب که

 پیروز این جنگ کسی است که صاحب نفس

طوالنی و صرب شدیدتر می باشد.

مرکز تحقیقات اسرتاتژیک نورس

جشـن

زود هنگـــــام اســــد در
دیــرالزور

رحمت - سوریه

رسانه های تحصیلی  جدید  سال   درآستانه 

در گسرتده  فقر  و  ستم  ابعاد  به   حکومتی 

مرزی استان های  در  آموزان  دانش   میان 

در وضعیت  این  کرده اند.  اعرتاف   کشور 

 حالی است که قریب ۱۳ میلیون دانش آموز

کالس های راهی  باید  آینده  هفته های   طی 

درس شوند.

به اعرتاف  ضمن  حکومتی  گزارش   یک 

 وضعیت بحرانی در استان های مرزی مانند

بلوچستان، و  سیستان  ایالم،   کردستان، 

از بزرگی  بخش های  و  خراسان   آذربایجان، 

خوزستان و   هرمزگان  استان های   جمله 

مرزی، استان های  از  بسیاری  در   »  نوشت: 

متوسطه دوره  دانش آموزان  پوشش   نرخ 

 حدود ۰ درصد است یعنی ۴۰ تا ۵۰ درصد

حضور مدرسه  در  مقطع  این   دانش آموزان 

) است».  تکان دهنده  آمار،   این  و   ندارند 

خربگزاری ایلنا ۱۸ شهریور ۱۳۹۶)

معاون اعرتافات  این  البالی  در   واقعیت 

و آموزش  وزیر  ابتدایی  امور  در   حکومتی 

بناهای زیر  نبود  در  که  است  آن   پرورش، 

قدیمی و  فرسوده  بافت های   آموزشی، 

 مدارس و محیط های تحصیلی، نبود بودجه

و آموزشی  کادرهای  به  رسیدگی  عدم   و 

تربیتی، باید به رشد گسرتده فقر در استان

  های رضبه پذیر اشاره Ôود.

آباد» که مانند کودکان « شین   Ôونه هایی 

یا و  سوختند  زنده  زنده،  درس  کالس   در 

و تخریبی  درس  کالس  هزار   ۴  »  وجود 

بخش یقین  به  هرمزگان»  در   غیرایمن 

سوی از  حاکم  نابرابری  و  ستم  از   کوچکی 

 نظام ایران است.

 پیشرت نیز یک گزارش حکومتی با استناد به

 گفته های وزیر آموزش و پرورش در دولت

 روحانی با اشاره به اینکه «بیش از ۶۰ هزار

ایران در  تخریب»  معرض  در  ناامن   کالس 

و بازسازی  برای   » بود:  نوشته  دارد   وجود 

هزار  ۱۲۰ نیازمند  مدارس  این  سازی   ایمن 

خربگزاری  ) هستیم».  اعتبار  ریال   میلیارد 

 سپاه پاسداران،  فارس ۱۵ بهمن ۱۳۹۵)

 همچنین ابعاد فقر در ایران تحت حاکمیت

 ولی فقیه بحدی روبه رشد گذاشته است که

به رساندن  کمک  برای  کودکان  از   بسیاری 

و تحصیل شده  ترک  به  محبور   خانواده ها، 

 بدین سان روانه بازارهای کار می شوند. رشد

که گرد  زباله  کودکان  و  کار  کودکان  Ôو   و 

حاکمیت در  کودکان  استث�ر   ترج�ن 

 آخوندی شیعی ایران است، تنها گوشه ای از

 این بحران اجت�عی و اقتصادی می باشند.

این به  اذعان  ضمن  نظام  کارگزار   این 

واقعیات، اضافه می کند: ”در برخی خانواده

  ها به خصوص در شهرهای کوچک، کودکان

به می شوند،  محسوب  خانواده  کار   بازوی 

این محصول،  برداشت  فصل  در  مثال   طور 

  کودکان باید در کنار خانواده ها باشند».

 به موازات این واقعیات باید به نبود خطوط

رضبه ارتباطاتی  شبکه های  و  ترابری  و   راه 

Ôود، اشاره  مرزی   استان های  در   پذیر 

نبود و  مانده  عقب  بافت  بدلیل   بطوریکه 

و فرسوده  نقلیه  وسائل  وجود  و   ایمنی 

برای مکفی  آموزش های   عدم   همچنین 

 رشکت های خدماتی، اکنون کمرت روزی است

و کشته شدن تصادفات جاده ای   که شاهد 

کودکان و نوجوانان در راه مدارس نباشیم.

پنجاه درصد از دانش آموزان محروم
از تحصیل در استان های مرزی ایران 

ص



 نفیر عام ج�عت القاعده
برای دفاع از مظلومان میا�ار

اراکان ش� را صدا می زند

 سپاس و ستایش ازآن خداوندی که در کتاب

عزیزش می فرماید:

 «اگر به سبب دينشان از ش� كمك و ياری

 خواستند، كمك و ياری بر ش� واجب است،

 مگر زمانی كه مخالفان آنان گروهی باشند

 كه ميان ش� و ايشان پي�ن ( ترك مخاصمه)

 باشد. ( در اين صورت رعايت عهد و پي�ن،

 از رعايت حال چن� مؤمنان بی حالی الزم تر

 است. به هر حال ) خداوند می بيند آنچه را

 كه می كنيد ( پس مواظب حال همديگر و

حفظ حدود وعهود باشيد». «انفال/۷۲»

و پیامرب اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می

  فرماید:

در را  مسل�نش  برادر  که  مسل�نی   «هر 

 حالی که ناموسش مورد تعرض واقع شده و

خداوند رساند؛  میشود،یاری  حرمت   هتک 

دارد دوست  که  جایی  و  مجال  در   متعال 

موفق شود اورا یاری میکند.»

بی و  فجیع  جنایت های  از  امروز   آنچه 

 رح�نه در حق برادرا¸ان در منطقه اراکان،

 از کشتار و سوزاندن و نسل کشی و ویران

 کردن خانه و آشیانه شان بر رس ساکنان آن

تنها میگیرد  این کشور صورت  با مجوز   که 

 یکی ازبندهای توافق عا¾ کفر بر ضد اسالم

 و مسل�نان میباشد که اصلی ترین هدفشان

و رسزمین  غصب  و  حقوق  کردن   پای�ل 

 اهانت به مقدسات شان میباشد؛ آن هم به

بهانه جنگ با تروریسم.

و ارهاب  با  جنگ  مصطلح   در عرص حارض 

که واجبی حتمی  شده  و  ،سوژه   تروریسم 

 باید هر حاکمی جامه ی آن را بپوشد آن هم

 بعنوان پیش پرداخت دوستی و اعالم محبت

به رؤسای باالدستشان!

 تا با این کار امضای بخشش برای اشتباهات

و جراÊشان را کسب کنند.

و صلح  نوبل  جایزه  با  را  پاداشش  بلکه   یا 

 دوستی دریافت ¸اید. جایزه ای که بعنوان

هک قاتلی  و  مجرم  هر  سینه  بر   ¸ادی 

گردیده است.

در میا¸ار  دولت  که   روش های وحشیانه ای 

 مقابل برادرا¸ان در اراکان، با ادعای بیرون

 راندن رسکشان بکار میگیرد و ه�نطور که

میکنند، بیان  آنرا چنین   رسانه های سعودی 

اذن به  و  ماند  نخواهد  پاسخ  بدون  قطعا    

 خدا به زودی از ه�ن جامی که برادرا¸ان

 در اراکان از آن نوشیدند، خواهند نوشید و

خواهند چشید.

 ه�نا یاری دادن مسل�نان در اراکان واجبی

 رشعی و رضورتی دینی میباشد ه�نطور که

  خداوند متعال می فرماید:

اللَِّه َسِبيِل  ِيف  تَُقاتِلُوَن  َال  لَُكْم   «َوَما 

َوالِْولَْداِن َوالنَِّساِء  الرَِّجاِل  ِمَن   َوالُْمْستَْضَعِفَ� 

الَْقْريَِة ِذِه  َهٰ ِمْن  أَْخرِْجَنا  َربََّنا  يَُقولُوَن   الَِّذيَن 

َولِيÛا لَُّدنَك  ِمن  لََّنا  َواْجَعل  أَْهلَُها   الظَّالِِم 

َواْجَعل لََّنا ِمن لَُّدنَك نَِصßًا» «النساء /۵۷»

و راه خدا  در  را چه شده است که   و ش� 

و زنان  و  مردان  یاری)   (برای 

 کودکان،مستضعف پیکار ¸ی کنید، آنان که

شهر این  از  را  ما  «پروردگارا!  گویند:   می 

 (مکه) که اهلش ستمگرند، بیرون برب، و از

 جانب خود، برای ما رس پرستی قرار بده، و

یار و مدکاری برای ما مقرر  از جانب خود 

کن»

الله صلی  اکرم  پیامرب  رشیف  حدیث  در   و 

 علیه و آله و سلم می فرماید:

ظلم او  .به  است  مسل�ن  برادر   مسل�ن 

 ¸یکند و اورا تسلیم کفار ¸یکند .و هرکس

 در صدد برطرف کردن نیاز برادر مسل�نش

برطرف و  یاری  در  متعال  خداوند   باشد 

 ساخä نیازش خواهد بود و هرکس سختی و

 مشکلی را از دوش برادرش کم کند خداوند

 از سختی های قیامت از او خواهد کاست و

 هر کس عیب مسل�نی را بپوشاند خداوند

در قیامت عیبهای اورا می پوشاند .

 و بر امت اسالمی بطور عموم واجب است

 که خود را برای کمک به برادران مسل�ن در

اراکان آماده کنند.

 زیرا که مسل�نان در اراکان به شدت به مال

نیاز لباس و ادوات جنگی   و دارو و غذا و 

دارند.

و اوضاع  رسانه ها  در  باید  اینکه  بر   عالوه 

 اخبارشان را پخش کنیم تا æام دنیا از حقد و

کینه دشمنان اسالم آگاه تر شوند.

 ح�یت و یاری دادن مسل�ن از محکم ترین

گره و عهدهای اسالم می باشد.

می فرماید:  خداوند   که   ه�نطور 

 «َوالُْمْؤِمُنوَن َوالُْمْؤِمَناُت بَْعُضُهْم أَْولِيَاء بَْعٍض

الُْمنَكِر َعِن  َويَْنَهْوَن  ِبالَْمْعُروِف   يَأُْمُروَن 

َويُِطيُعوَن كَاَة  الزَّ َويُؤْتُوَن  الََة  الصَّ  َويُِقيُموَن 

اللَّه إِنَّ  اللُّه  َسßََْحُمُهُم  أُْولَِئَك  َورَُسولَُه   اللَّه 

  َعِزيٌز َحِكيم»ٌ  

و دوستان  برخي  مؤمن،  زنان  و   « مردان 

كار به  را  همديگر   . ديگرند  برخي   ياوران 

 نيك مي خوانند و از كار بد باز می دارند، و

¸از را چنان كه بايد ميگزارند، و زكات را مي

فرمانربداری پيغمربش  و  خدا  از  و    پردازند، 

به خداوند  كه  كسانيند  ايشان   .  می كنند 

مي خود  رحمت  مشمول  را  ايشان  زودی 

  گرداند.  ( اين وعده خدا است و خداوند به

هم بدان  وفای  از  و  ¸ی دهد  وعده   گزاف 

 ناتوان نيست چرا که) خداوند توانا و حکیم

است.

 و نع�ن پرس بشیر از پیامرب اکرم صلی الله

 علیه و سلم روایت میکند که فرمودند:

با  «مثال مومنان در دوستی و محبت شان 

گاه هر  میباشد  جسدی  بسان   همدیگر، 

 عضوی از آن به درد آمد æام اعضا بخاطرش

به درد می آیند». «رواه مسلم»

 هرگاه دشمن به یکی از رسزمین های اسالمی

بخاطر رسزمین  آن  مردم  و  بکند   حمله 

 ضعف یا کمی افراد نتوانند آنرا دفع کنند،

و نظامی  لحاظ  از  دادنشان  یاری   وجوب 

عینی واجب  به  کفایی  واجب  از   جنگی 

منتقل میگردد.

می حنفی  گرانقدر  عاملان  که  ه�نطور 

 فرمایند:

 هرگاه کافران بر یکی از رسزمین های اسالمی

آن ساکنان  حق  در  جهاد  کردند،   حمله 

واجب عینی میگردد.

بر همچنین  نداشتند  را  قدرتش  اگر   و 

بر سپس  و  میگردد  واجب  آنان   همسایه 

همسایه همسایه شان واجب میگردد.

 و اگر کوتاهی کردند یا رس  باز زدند بر æام

و غرب میگردد در رشق  زمین واجب   اهل 

آن.

کردن مسل�ن،عجله  عینی  واجب   بنابراین 

بخشش زیرا  می باشد.  برادرانشان  یاری   در 

 مال و جان در راه خدا از بزرگرتین عبادتها

می باشد.

 بارالها  پشت و پناه برادرا¸ان در اراکان

باش

 بارالها با مددی از جانب خودت یاریشان

رسان

و بر دشمنشان پیروزشان بگردان

یا قوی و یا جبار.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العامل�»

ص

 ۴۰ تن از نیروهای نظامی اسد در اثر

 نربد واقع در ش�ل "حمیمه" اطراف

 بادیه سوریه کشته شدند. همچنین

تجهیزات لحاظ  از  زیادی   خسارت 

نظامی به آنان وارد شده است.

ریشرتی  ۸/۱ باقدرت   زمین لرزه ای 

جنوب سواحل  روزجمعه   بامداد 

از بیش  و  لرزاند  را  مکزیک   غربی 

 شصت کشته و ده ها زخمی برجای

گذاشت.

شدیدترین آنرا  مسئول  های  مقام    

 زلزله در مکزیک دریک قرن گذشته

توصیف کردند.

 در ادامه کمک های نظامی آمریکا به

در ش�ل تروریستی پ.ک.ک   گروه 

تنظیم با  مبارزه  بهانه  به   سوریه 

دیگر کامیون   ۷۰ گذشته  روز   دوله، 

رقه استان  در  گروه  این  به   مه�ت 

تحویل داده شد.

اعالم فلسطینی  حقوقی   نهادهای 

 کردند که نظامیان رژیم صهیونیستی

از فلسطینی   ۵۲۲ گذشته  ماه   طی 

به را  زن   ۱۶ و  کودک   ۱۳۰  جمله 

اسارت گرفته اند.

اخبار متفرقه

از ناصیف"  ناصیف  "باسل   رستیپ 

در اسد  ارتش  باالی  رده   نظامیان 

تدمر کشته شد.

در روستایی  به  هوایی  حمله   در 

 دیرالزور این کشور ۱۹ نفر از جمله

دست از  را  خود  جان  کودک   دو 

دادند.

کردند: اعالم  مرص  امنیتی   نیروهای 

سه علیه  انفجاری  حمله  نتیجه   در 

 خودروی زرهی پلیس این کشور در

 استان سینای ش�لی ۱۸ پلیس کشته

شده اند.

روز سومال  الشباب   مجاهدان 

 دوشنبه اعالم کردند: با حمله به شهر

 مرزی «بلد هائو» سومالی در منطقه

 مرزی با کنیا ۲۴ رسباز سومالیایی را

کشته اند.

 مجاهدان الشباب این پایگاه نظامی،

های بخش  بیشرت  و  پلیس   ایستگاه 

شهر را ترصف کرده است.



رحمت - ایران

 نامە استمداد دانشجوی کرد محکوم

 بە اعدام

 یک دانشجوی کرد اهل کرمانشاه کە بە اعدام

 محکوم شدە است نامەای را برای سازمان های

حقوق برشی و اطالع عموم منترش �ودە است.

 م� کامل این بیانیە کە از سوی ”فعالین حقوق

برش در ایران“ منترش شدە در پی می آید؛

گزارشگر ویژه حقوق برش در امور ایران،

 بدینوسیله به استحضار می رساند که اینجانب

ساکن تقی  محمد  فرزند  رستمی   ابوبکر 

 کرمانشاه و دانشجوی رشته فوریتهای پزشکی و

می اینکه  به  توجه  با  که  سن  سال   ۲۳ دارای 

کشورهای از  یکی  به  پاکستان  راه  از    خواستم 

 خارجی بروم موقعی که به پاکستان رسیدم بعد

 از اینکه مدتی پیش فعاالن سیاسی در پاکستان

 بودم می خواستم به کراچی و از آنجا به یکی از

 کشورهای خارجی بروم تا ادامه تحصیل بدهم

تروریستی گروه  توسط  راه  در  متاسفانه   که 

که است  پاکستانی  بلوچ  گروه  یک   )  BLP 

 همکاری نزدیک به سپاه تروریستی قدس دارد)

تاریخ یعنی در  از ۲ روز    دستگیر شدم و پس 

۲۵ شهریور ۱۳۹۴ من را تحویل ایران دادند.

از خروج  من  جرم  بزرگرتین  اینکه  به  توجه   با 

 مرز ایران بود حدودا در مدت ۳۱ روزی که در

 اطالعات سپاه زاهدان و  ۶۰ روز دیگر که در

 اداره اطالعات زاهدان  و ممنوع مالقات بودم

و و جسمی  روحی  بدترین شکنجه های   تحت 

 توهین و شکنجه های روانی و فحش های رکیک

 و حتی تهدید به آزار جنسی مجبور به اقرار و

اعرتافات خرب این  از  روحم  که   اعرتافاتی شدم 

نداشت.

 االن در حدود ۲ سال است که در زندان زاهدان

علیه اقدام  و  محاربه  همچون  اتهام هایی   به 

 امنیت کشور محکوم به اعدام و ۵ سال حبس

شده ام.

 این در حالیست که هیچ کدام از این جرائم را

 انجام نداده و حتی در دادگاه نیز اقرار کرده ام

 که این بازجویی ها تحت شکنجه بوده و من را

 مجبور کردند و حتی از وقوع  آنها نیز بی خربم.

 ولی متاسفانه دادگاه به حرف ها و دفاعیات من

 گوش نکرده و بنابر اعرتافاتی که تحت شکنجه

بودم و در سپاه و وزارت اطالعات اعرتاف کرده

 ام من را به اعدام محکوم کرده اند.

 لذا از گزارشگر ویژه حقوق برش در امور ایران،

تقاضا ایران   شÆ فعاالن سیاسی و حقوق برش 

 دارم برای نجات جان من اقدام کرده و نامه های

من را بدون پاسخ نگذارید.

زندان مرکزی زاهدان

شهریور ۱۳۹۶

 تلویزیون العربیه گزارشی از همکاری ایران

در همکاری  این  کرد.  پخش  شÆلی  کره   و 

خطرناک امر  یک  اÊی  و  موشکی   زمینه 

است.

 کره شÆلی آزمایش اÊی می کند و ایران هم

دنبال سالح اÊی است.

این دو کشور همکاری های نظامی و  میان 

می دهد نشان  گزارش ها  دارد.  وجود   اÊی 

تکنولوژی موشکی تجارب  از  ابتدا  از   ایران 

دو این  است.  کرده  استفاده  شÆلی   کره 

 کشور در طراحی و ساخت این موشک ها با

هم همکاری دارند.

 موشکهایی که ایران مدعی ساخت آنهاست

 به میزان بسیار زیادی شبیه به موشک های

 کره شÆلی است. در حالی که کره شÆلی در

نیز ایران  می کند،  اÊی  آزمایش   خاکش 

 موشک های بالستیکی اش را آزمایش می کند.

 این نظام با دخالت در کشورهای خاورمیانه،

منطقه را بی ثبات می کند.

می گوید: رابطه  این  در  هیلی   نیکی 

به دست برای  تالش  از  موشکی   «تکنولوژی 

کره را  این  نیست.  جدا  اÊی  سالح   آوردن 

شÆلی اثبات کرده است.

 محمد عباس ناجی از کارشناسان امور ایران

 به العربیه گفت: روشن است که نظام ایران

 کمیرس عالی حقوق برش سازمان ملل، ایران

 را یکی از کشورهای نگران کننده در زمینه

رعایت حقوق برش برشمرده است.

 زید رعد حسین در سخنانی، از محدودیت

دستگیری و  بیان  و  عقیده  آزادی   شدید 

فعاالن و  خربنگاران  برش،  حقوق   مدافعان 

است.این برده  نام  اجتÆعی   شبکه های 

با گسرتده  رفتاری  بد  به  اشاره   کمیرس 

 زندانیان کرده و گفته است حتی قوه قضائیه

 بسیار غیرانسانی با مجرمان برخورد می کند.

اعدام در میزان  باالترین  ایران  که   او گفت 

 جهان را داشته که بسیاری از آنها در رابطه

اما بوده،  مخدر  مواد  و  اشخاص  عقیده   با 

اعدام مستحق  جهان  در  جرائم   اینگونه 

اعدام مستحق  جهان  در  جرائم   اینگونه 

اعدام ها، باالی  آمار  �ی شوند.   شناخته 

نقض قومی،  و  مذهبی  اقلیت های   رسکوب 

و دگراندیشان  کردن  زندانی  و  بیان   آزادی 

حکومت رفتارهای  جمله  از  مدنی   فعاالن 

ایران است که مورد انتقاد قرار گرفته است.

گزارش انتشار  با  نیز  بین امللل  عفو   سازمان 

 مفصلی به رشح موارد متعدد آزار و زندانی

 کردن مدافعان حقوق برش در ایران پرداخت

امنیتی و  قضایی  دستگاه  که  کرد  اعالم   و 

همچون برش  حقوق  مدافعان  با   ایران 

مجرمان و معاندان حکومت رفتار می کنند.

 کمیرس عالی حقوق برش سازمان ملل: وضعیت

حقوق برش در ایران نگران کننده است

در زندان زاهدان
 تالش می کند برنامه های موشکی اش را ادامه

دالیل دارد  عقیده  نظام  این  که  چرا   بدهد 

که است  این  شÆلی  کره  نکردن   سقوط 

با صدام حسین  آمریکا هÆن برخوردی که 

 کرد را با کره شÆلی �ی تواند بکند چرا که

این نظام سالح اÊی دارد.

نیمه از  کره شÆلی  و  ایران  میان   همکاری 

می کنم فکر  و  شد  رشوع  هشتاد   دهه 

 برخالف فشارهایی که بر روی کره شÆلی و

ادامه همکاری ها  این  دارد  وجود   خودش 

خواهد داشت.

رحمت - ایران

 دالیل همکاری میان

کره ش�لی و ایران 

افزایش خودکشی در ایران

بهزیستی  رئیس مرکز فوریت های اجتÆعی 

 ایران به افزایش آمار خودکشی اعرتاف کرد و

 گفت: استان های غربی کشور از جمله ایالم،

بویراحمد و  کهگیلویه  همدان،   کرمانشاه، 

آمار خودکشی استان هایی هستند که   جزو 

در آنها بسیار باالست.

 حسین اسدبیگی گفت: در سال گذشته در

زمینه در  ماموریت   ۵۸۲۸ تعداد   مجموع 

 خودکشی از سوی اورژانس اجتÆعی انجام

شده است.

 او با اشاره به این که تعداد ۴۴۰۵ خودکشی

 کامل منجر به مرگ در سال ۹۵ ثبت شده

 است، گفت: در سال ۹۴ تعداد ۴۰۲۹ مورد

 خودکشی به ثبت رسیده است. آمار سال ۹۵

 نسبت به سال ۹۴ نشان می دهد تعداد ۳۷۶

مورد افزایش داشته است.

رحمت - ایران
 در یک درگیری باندی �اینده مجلس «امیر

صورت تخلفات  از  گوشه یی  به   خجسته» 

ذخیره صندوق  و  رسمایه  بانک  در   گرفته 

تسهیالتی گفت:  و  کرد  اعرتاف   فرهنگیان 

بالغ بر ۹ هزار میلیارد تومان در اختیار ۳۱

نفر قرار گرفته است.

کرد: اضافه  نامه  این  در  هم چنین   نامربده 

قابل درصد  بر  عالوه  بانک  این   «مدیران 

 توجهی از رسمایه صاحبان سهام، ۸۴٪ آورده

سپرده گذاران نزد این بانک را نیز در رسفصل

  های مختلف مانند مطالبات معوق، سود و

 وجه التزام دریافتی محبوس از دسرتس بانک

 خارج �وده اند، به تعبیری رقمی بیش از ۶۰

و ٪۲۰ بانک رسمایه  دارایی های  کل   درصد 

از این دارایی ها را نیز در اقالمی نظیر  نیز 

 سپرده قانونی، دارایی های ثابت و مطالباتی

منجمد یا  فریز  ارز  نرخ  تفاوت   هم چون 

�وده اند.

و بانک  منابع  از   ٪۸۰ حدود  چیزی   یعنی 

از یا  به غارت  به هر عنوانی   سپرده گذاران 

دست رفته است.

رحمت - ایران

غارت ۹ هزار میلیاردی در

 صندوق ذخیره فرهنگیان

و گفت،  تربیک  (خامنه ای)  امامش  به   اسد 

 ازمردم ایران هم «به دلیل اینکه گورخوابی،

را فروشی  بدن  اعضای  و  کلیه   تن فروشی، 

تاج و برای حفظ  تا هزینه جنگ   پذیرفتند 

شود»، پرداخت  املال  بیت  از  ایشان   تخت 

تشکر کرد.

ص



اذعان شکست طرح ائتالف و آمریکا

در افغانستان توسط �اینده روسیه 

افغانستان گفت: اسرتاتژی جدید  ضمیر کابلوف، �اینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور 

 دولت دونالد ترامپ در افغانستان تکرار، اشتباهات و خطاهای باراک اوباما در این کشور

است.

 طرح اع�ل فشارهای نظامی بر طالبان با هدف آوردن آنها به میز مذاکرات، نشانه شکست

واشنگ� در اسرتاتژی خود در افغانستان است.

با اعزام ۳۰ هزار نیرو اضافی به افغانستان چیزی به دست نیاورد. حال  اوباما در گذشته 

دولت جدید آمریکا با اعزام ۳۹۰۰ رسباز چه چیزی را می خواهد به دست آورد؟

افغانستان، نامحدود در  تا زمان  آمریکایی  نظامیان  بر حضور  ترامپ مبنی   اسرتاتژی جدید 

 درگیری و کشته شدن غیر نظامیان در این کشور را تشدید می کند.

 برای اثبات این مطلب الزم نیست که زیاد منتظر نتیجه آن باشیم. بالفاصله در پی اعالم

 اسرتاتژی جدید ترامپ در حمله آمریکا به مواضع طالبان در هرات ۱۳ غیرنظامی و در والیت

لوگر ۱۳ غیرنظامی دیگر و همچنان در کابل ۲ غیرنظامی کشته شدند.

 وضعیت کنونی افغانستان تنها با فرآیند صلح می توان حل شود و قدرت های منطقه ای و بین

املللی باید از این روند ح�یت کنند.

 خسارت ارتش سوریه و روسیه

در عقیربات رشق ح

رحمت - افغانستان

ص

اختالف شدید آمریکا و پاکستان درمورد افغانستان

 دونالد ترامپ در تاریخ ۳۰ مرداد سال جاری با اعالم اسرتاتژی جدید واشنگ� در

 افغانستان، از یاس مردم کشورش نسبت به ادامه جنگ در این کشور بدون دستیابی

به هرگونه نتیجه مثبتی خرب داد.

 چندی بعد، او و رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه آمریکا بطور غیرمستقیم اسالم

 آباد را مسئول ناکامی کشورشان در افغانستان دانستند. این امر باعث ایجاد یاس

بیشرت در پاکستان شده است.

واکنش با  شده»  تروریست ها  برای  مامنی  به  تبدیل  «پاکستان  مانند   اظهاراتی 

با پاکستان  بیان «هیچ کشوری مانند  با  آنها  پاکستان مواجه شده است.   مقامات 

از تروریسم فرامرزی مترضر اندازه ما   تروریسم مبارزه نکرده و هیچ کشوری به 

نشده است»، ادعای آمریکا را در این زمینه تکذیب کردند.

جان اظهارات  شود.  متوقف  پاکستان  علیه  آمریکا  اتهام های  که  �ی رسد  نظر   به 

«طالبان اینکه  خصوص  در  افغانستان  در  ناتو  نیروهای  فرمانده   نیکولسون، 

 افغانستان در پیشاور و کویته پاکستان النه کرده اند» نشان می دهد که تهدیداتی

از این دست تا کجا می تواند پیش برود.

آمریکا به  لغو سفر خود  با  نیز  پاکستان  امور خارجه   خواجه محمد آصف، وزیر 

ترصیح کرده است:

رحمت - افغانستان

 "پاکستان از ۶۰ سال پیش تاکنون متحد معتمد آمریکا بوده است. این اتحاد بطور مستقیم

 یا غیرمستقیم به پاکستان رضبه زده است. صلح در افغانستان برای پاکستان نیز مهم است.

افغانستان قربانی قدرت طلبی آمریکا شدند. برای همین به آمریکا از مردم   عده زیادی 

 کمک کردیم تا این موارد مخفی Ôاند. آمریکا اگر اعت�دی به پاکستان ندارد باید آماده باشد

تا مهاجران افغانستانی که ۳۵ سال است در پاکستان هستند، برگردانده شوند".

ضد تظاهرات  کابل،  ش�ل  کیلومرتی   ۶۴ در  پروان  استان  قره باغ  شهر  مردم  از   گروهی 

آمریکایی برپا کردند.

به غیرنظامیان  معرتضان شعارهایی مانند «ما آمریکا را �ی خواهیم» و «حمالت آمریکا 

افغانستان خاÚه یابد» را رس دادند.

تظاهرات از  �ایندگی  به  سخنانی  طی  قره باغ  عل�ی  شورای  رئیس  سبحان الله،   مولوی 

کنندگان خواستار پایان حمالت آمریکا به غیرنظامیان در افغانستان شد.

 وی با اشاره به اینکه آمریکا نباید با جان مردم افغانستان بازی کند، اظهار داشت که در

 صورت عدم توقف حمالت آمریکا علیه غیرنظامیان، مردم این کشور علیه آمریکا شورش

خواهند کرد.

در آن سوی دیگر

تظاهرات ضد آمریکایی در افغانستان



ً

ص

شیخ ابوقتاده فلسطینی
 حفظه هللا

و پیرشفت و پس رفت و جزر و مد و محدودیت یا فراخی ج�عتت را معیار

پیرشفت و پس رفت حرکت اسالمی قرار داده ای !!!

 بدان که تو هرگز موضع اسالم را در حال حارض درک نکرده ای

 و تغییرات بزرگی که جهان نظاره گر آن است را نفهمیده ای

 که �امی اینان دلیل هستند بر اینکه اتفاق بزرگی که پیش روی ماست �ام جهان را با فاعلیت

مسل�نان دربر خواهد گرفت.

 �ام عاملانی که نیت اصالح و خیر برای آینده اسالم و مصلحت مسلمین دارند تحت مس�ی

 ارهاب قرار خواهند گرفت

 و �ام ج�عت هایی که برای خداوند متعال خالص گردیده اند و هدفشان عزت مسلمین است

زیر چرت اتهام به ارهاب قرار خواهند گرفت.

 برادرم

االن هم »ی خواهی بفهمی؟؟؟

  لباس نفسی ات و ج�عت خاص و کوچکت را از تن بر کن و دور بیانداز

و به این کاروان و کیان عظیم ملحق شو؛

 که ما همگی اهل اسالم و مسل�نیم

 همگی باهم با کفر و کفار می جنگیم

و همگی باهم پرچم دین را بلند می کنیم.

 هنوز نشسته ای و به ج�عت ات به عنوان مرکز اساسی حرکت اسالمی می نگری

 

بیاندیشید و تأمل کنید تا خداوند ش� را با قومی بهرت تبدیل نکند.

     خداوند جزای خیر به ج�عت های اسالمی و عل�ی اسالم دهد که صرب و مصابره پیشه کردند

و(به سبب اتحاد) کمک و مدد الهی هم برایشان نازل شد.

سخنی از شیخ ابوقتاده فلسطینی در خصوص عدم تعصب به ج�عتی خاص
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